Veiligheid
Harnassen - Valbeveiliging met kabel, met riem en met koord - Levenslijn - Positioneringslijnen - Haken - Driepoten - Ankerpunten - Hoofdlampen
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Veiligheid
Harnassen

Type HG

HT22

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ref.
Platte slui- Snelsluitingen
tingen

Maat

031592

031832

S

014002

031822

M

028502

031842

XL

•
•

Harnas meervoudig gebruik.
Voldoet aan de norm EN 361.
Bevestigingspunt aan de rug
(D-ring) en bevestiging aan
de borst (D-ring).
4 regelpunten.
Absorptieplaat.
Systeem
om
de
schouderriemen nauwkeurig
te regelen.
Geoptimaliseerde
hoge
weerstand naden.
CE markering.
PE riemen breedte 45mm.
Uiteinden van de riemen zijn
thermo-gelijmd.
Uitgerust met platte sluitingen.
Optie A : met snelsluitingen

Ht Promast ®

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ref.
Platte slui- Snelsluitingen
tingen

Maat

028532

020422

S

028542

014032

M

028552

020432

XL

Opties voor HT22

Vest

•
•
•

Handhavingsriem

Recuperatieriem te bevestigen op de schouderriemen voor de redding van een persoon in
een opgesloten ruimte.

Verlengsnoer te bevestigen op het bevestigingspunt op de
rug.

•

Comfortabel en multifunctioneel
harnas.
Voldoet aan de normen EN 358,
EN 361 en EN 813.
Bevestigingspunt aan de rug
(D-ring) en bevestiging aan de
borst en aan de buik.
Bevestigingspunt aan de buik in
aluminium.
7 regelpunten.
Bevestigingspunten voor positionering.
Rekbare band aan de benen.
2 gereedschapdragers.
Optie : snelsluitingen aan de
benen.

Katoen
en
polyester
gemengd.
Afneembaar en machinewasbaar.
Aanpasbaar
door metalen
druk op alle
harnassen.
Ref. : 031782

Schoudervulling

Levenslijn Tempo® 2

•
•
•
•
•
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•

Travasfe Tempo ® is een tijdelijke levenslijn, gemakkelijk te
installeren.

•

Kan gemonteerd worden op daken of op constructies.

•

Ref. : 36768

Synthetische riem, regelbaar van 0 tot 18 m.
Bruikbaar per 2 personen.
Te voorziene vrije hoogte 7 m.
Overeenkomstig de norm EN795B.
Geleverd met 2 ankerstroppen AS19, 2 karabijnhaken
M10 en een draagtas.
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Veiligheid
Blocfor ®

Automatische valstop met riem
Blocfor 1,5W

Blocfor 2W

Blocfor S

•

•

•

Blocfor 1,5W®
Lengte van de lijn is 1,5 meter. De lijn is een polyester band van
17mm breed.
Een behuizing met kunststof kap.
Ref. :
B1,5W 47-10 : 102729
B1,5W 47-51 : 102709
B1,5W 47-53 : 102719
Blocfor 2W®
Lengte van de lijn is 2 of 2,5 meter. De lijn is een een polyester band
van 45mm breed.
Een behuizing met kunststof kap.
Ref. :
B2W 47-10 : 075389
B2W 47-51 : 075679
®
Blocfor S
Lengte van 5m of 6m in polyester bandlus van breedte 17mm.
Polyamide carter.
Ref. :
B5S 47-10 : 044602
B6S 47-10 : 035302

Blocfor ®

Automatische valstop met kabel
Blocfor 10

Blocfor 20

Blocfor 30

•
•
•

•
•
•

De serie Blocfor ® blokkeert automatisch tijdens een
val.
De valhoogte wordt beperkt doordat het remsysteem
snel ingrijpt.
De lengte van de lijn wordt automatisch geregeld door
het oprolsysteem, dat de gebruiker een grote bewegingsruimte geeft.
De Blocfor ® kan horizontaal en verticaal gebruikt worden.
Het Blocfor ® gamma is conform aan de norm EN 360.
De Blocfor ® met synthetische kabel heeft verschillende toepassingsmogelijkheden zoals elektriciteitssector,
vliegtuigindustrie, automobielindustrie, olietankers,….
Afmetingen (mm)

Verkrijgbaar met
andere
verbindingsstukken, bij
de bestelling te
vragen.

Max. werklengte (m)
Diam. kabel (mm)

Blocfor 10

Blocfor 20

164 x 193 x 86

563 x 262 x 268

Blocfor 30
-

10

20

30

4

4

4

Snelheid (m/s)

1,5

1,5

-

Gewicht (kg)

1,3

7,6

-

De lijn is te verkrijgen met een verzinkte kabel, rvs kabel of een
synthetische kabel

Stopfor ®

Automatische valstop met koord
•
•
•
•
•
•
•
Koord
L= 5-10-15-20-30-40-50m

Automatische valstop voor een verticale lijn.
Werkt met een koord van 14 mm.
Het openingssysteem van het klembekken is van
het type « anti-paniek ».
Blokkeeringssystem om al hangend te kunnen
werken.
Wordt steeds geleverd met een bandlengte van
30cm lang.
Mogelijke verbindingsstukken : M10, M11 et M41.
Ref. :
met M10 : 017732
met M11 : 017742
met M41 : 017752
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Veiligheid
Afstandslengen

Type LC

LCR 12 - 2 - 10 - 10

•
•
•
•
•

Afstandsleng.
Polyamide koord diam. 12 mm.
Regelbaar.
Reikwijdte 2 m.
Met 2 verbindingen M 10 18 mm.

LCAR 12 - 2 - 10 - 10

•
•
•
•
•

Afstandsleng met energie absorptie.
Polyamide koord diam. 12 mm.
Enkel, dubbel of regelbaar.
Reikwijdte 2 m.
Met 2 verbindingen.

Verbindingen

Type M
M10

•
•
•
•

M51

M11

Manuele sluiting met moer.
Kan door de gebruiker zelf op
het koord geplaatst worden.
Gebicromateerd staal.
Ref.: 031652

•
•
•
•

Half automatische sluiting.
Kan door de gebruiker zelf op het
koord geplaatst worden.
Gebicromateerd staal.
Ref.: 031662

•
•
•

Automatische sluiting met dubbele veiligheid.
Aluminium.
Ref.: 031752

Harnaskits
Kit dakdekker

Kit platte daken

•

Harnas HT22.

•

Harnas HT22.

•

Stopfor ML 0.9m.

•

Blocfor 10 M47-M10.

•

Koord Rlx 14 mm.

•

AS 19 0.6 m.

•

Verbinding M10.

•

Valies in PVC.

•

Zak Combipro.

Kit stellingbouwer

294
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Kit daken

•

Harnas HT22.

•

Harnas HT22.

•

Blocfor 2W
M51-M47.

•

Stopfor SK.

•

Zakje.

•

LC 12, 2 lussen.

•

2 verbindingen M10.

•

Zak Combipro.
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Veiligheid
Driepoot Tracpode®
•

•

•
•
•
•
•
•

Blocfor®

De driepoot is een tijdelijk ankerpunt dat gebruikt wordt door een persoon
om tot in een smalle plaats te kunnen geraken zoals waterputten, silo’s,
riolen etc. Zodra de driepoot geïnstalleerd is moet de gebruiker zich
vastmaken aan de kabel van de Blocfor waarna hij beschermd is tegen
een eventuele valpartij. De kabellier Carol die op één van de poten wordt
bevestigd  kan eventueel gebruikt worden, samen met de valbeveiliging.
De kop van de driepoot is vervaardigd uit een speciaal aluminium stuk
om er kabelwielen op te kunnen plaatsen. Dankzij het feit dat die wielen
helemaal bovenaan geplaatst zijn beschikt men over veel vrije ruimte.
De poten van de driepoot zijn telescopisch regelbaar d.m.v. assen met
vergrendeling.
De poten steunen op regelbare anti-slip voeten.
Zodra de hoogte van de driepoot geregeld is verbindt men de 3 poten
onderling met een sjorband.
Hoogte :
mini : 1.78 m
maxi : 2.73 m
Breedte :
mini : 1.30 m maxi : 1.87 m
Gewicht : 17kg.

Carol®

Alu driepoten voorzien van een TIRAK lier voor het
hijsen van personen

•

•

Automatische antival kabelsysteem Blocfor met geïntegreerde terughijslier, wat ons toelaat
iemand te laten dalen en terug
naar boven te hijsen, in geval
van nood.
Conform aan de EG richtlijn
EN260 en EN1496 klasse B.

•
•
•

In optie kan een hijs en hef toestel
voor materiaal gemonteerd worden
op een driepoot.
SWL:  250 kg.
Kabellengtes van diam. 5 mm beschikbaar 20 of 30 m.

SWL 130 kg

De basisdriepoot kan men met tal van accessoires combineren om
tot een driepoot te komen die perfect past bij uw werf.

Andere model
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Veiligheid
Ankerpunt QUICKLOCK
•

•
•
•
•

De QUICKLOCK is veilig, snel en gemakkelijk te
plaatsen.  Men hoeft juist een gat van 90mm diep
en van 16 tot 18 mm breed in een betonnen steun
te boren, het goed te reinigen alvorens er het ankerpunt in te plaatsen.

Dit ankerpunt kan zowel vertikaal als horizontaal gebruikt worden.
Eens het werk uitgevoerd hoeft men enkel het geboorde gat terug te dichten.
De QUICKLOCK is gecertificeerd om gebruikt te worden in betonnen steunen
die een drukbestendigheid hebben van minstens 23 MPa.
Zeker NIET plaatsen in hout, staal of eender ander materiaal. Enkel in beton
plaatsen!

Hoofd lampen

1

•

Reeds 30 jaar geleden heeft Petzl de voorhoofdlampen ontworpen. Zij hebben tal van voordelen t.o.v. de klassieke zaklampen.
Het belangrijkste voordeel is ongetwijfeld het feit dat men zijn beide handen vrij houdt wat ten goede komt aan de veiligheid.

•

Ze zijn ontworpen in sterke schokvaste materialen wat toelaat ze
te gebruiken in de industrie en bij reddingsoperaties.

1

batterijhouder

4

optisch blok

2

regelbare elastische voorhoofdband

5

3

regeling van het lichtbundel

6

dubbel licht
plaats van reservelamp

3
4

6

2

5

DUO

DUO beschikt over 2 lichtcentra.Het
eerste herbergt 4 lampen LED voor economisch gebruik en het tweede is voorzien van een halogeen lamp voor een
sterke verlichting.  Bestaat ook in explosievrije uitvoering.
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SAXO AQUA

SAXO AQUA beschikt over een lamp
die men kan losmaken om daarna als
zaklamp te gebruiken. Zijn Krypton lamp
geeft een wit licht en de reflector geeft
een zeer homogeen lichtbundel. Is waterdicht!
www.ilsa.be
info@ilsa.be

TIKKA

TIKKA is de kleinste lamp van het gamma
en beschikt over een lichtautonomie van
150 uren. Ideaal om binnen te werken.

